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DRUGA NIEDZIELA
WIELKANOCNA
MIŁOSIERDZIA
BOŻEGO

NIE CHODZI O SAVOIR-VIVRE
Wiara miłosierna czy mizerna? Oficjalna czy domowa? Oczekuję na
Boga czy tylko czekam, co się wydarzy? Zbawienie duszy czy tylko ładny
pogrzeb?
Pytania o wiarę, jej treść i sens często przytłaczają. Są one tak ważne
teraz, gdy rozpoczynamy Tydzień Miłosierdzia i przeżywamy kanonizację
dwóch papieży.
Jan Paweł II nauczał nas, że sensem wiary, początkiem i jej końcem jest
Bóg żywy – Chrystus Zmartwychwstały! A jej treścią – pełne nadziei
oczekiwanie, że otrzymamy, oprócz pogrzebowego orszaku i łez ludzkich,
przede wszystkim zbawienie duszy.
Dzisiejsze czytania ukazują radość wiary pierwszych chrześcijan.
Umiejętność dzielenia się i wzajemna miłość, otwartość na bliźnich i zaufanie
Bogu nie są wyuczonym savoir-vivre’em. To dojrzały owoc wiary w obecność
miłosiernego Boga i zawierzenia Jego słowu.
Tak i my, zrodzeni przez chrzest do nadziei – jak pisze św. Piotr – mamy
oczekiwać „dziedzictwa niezniszczalnego” (1P 1,4), którym jest zbawienie dusz.
I to wszystko w radości, w prostocie serca i wdzięczności Bogu, choć czasem
trzeba nam z życiem i samym sobą iść na udry.
W tym zabieganiu o dobro i miłość trzeba usłyszeć Jezusowe słowa:
„Pokój wam!” (J 20,19). Włożyć palec w jego rany, by zakrzyknąć: „Pan mój i
Bóg mój!”(J 20,28). I w upale życia nie być już „niedowiarkiem, ale wierzącym”
(J 20,27). Po to, aby z prostym i gorącym sercem zakrzyknąć wreszcie:
„Widzieliśmy Pana!” (J 20,25).
Obyśmy w Tygodniu Miłosierdzia, wzorem kanonizowanych dziś
papieży, miłosiernym sercem dostrzegli Pana, który przychodzi mimo „drzwi
zamkniętych” (J 20,19).

===============================================================================================================================================================================

SŁOWO BOŻE JEST NASZYM ŚWIATŁEM
Dzisiejsza Ewangelia opowiada o naszej codzienności: Jezus
zmartwychwstały idzie koło nas, a my Go nie rozpoznajemy.
Idziemy przez życie jak uczniowie do Emaus: czasem zawiedzeni,
rozżaleni, smutni, z pustką w oczach i sercu. Prowadzimy puste, nic
nieznaczące rozmowy. Taka jest też nasza wiara, a raczej jej brak. Słuchając
słów dzisiejszej Ewangelii, jesteśmy zdumieni: jak oni Go nie rozpoznali, skoro
mówił do nich? Święty Łukasz wyjaśnia nam to, pisząc: „Lecz oczy ich były
niejako na uwięzi”, jakby przyćmione. Widocznie trzeba było czegoś jeszcze:
czasu spędzonego razem, wspólnie przebytej drogi, pewnych znaków oraz – i
to warte podkreślenia –tłumaczenia pism. Jezus, „zaczynając od Mojżesza
poprzez wszystkich proroków, wykładał im, co we wszystkich Pismach
odnosiło się do Niego”. Zatem Chrystus, żeby zostać rozpoznany i rozumiany,
skłania uczniów do przyjęcia z wiarą Pisma Świętego wraz z jego
objaśnieniem, a następnie – już ostatecznie – daje się poznać po łamaniu
chleba, czyli prowadzi do Eucharystii. Dlaczego to jest dzisiaj warte
podkreślenia? Bo mamy niedzielę biblijną: Kościół uroczyście i głośno mówi
do nas o konieczności zagłębiania się w słowo Boże, byśmy nie byli ślepi.
Szczególnie chodzi tu o tę ślepotę, która dotknęła uczniów idących do Emaus:
nie mogli oni rozpoznać idącego obok nich Boga.
Czytajmy Biblię, słuchajmy słowa Bożego, interesujmy się
komentarzami do Biblii, byśmy rozpoznawali miłość Bożą obecną przy nas i w
nas każdego dnia! To sam Bóg mówi do nas przez Jego Słowo.

TRZECIA
NIEDZIELA
WIELKANOCNA

INTENCJE MSZALNE – PORZĄDEK NABOŻEŃSTW
od 23 do 30 kwietnia 2017 roku.
Niedziela
7.30
9.15
10.30
ccon.
15.00

23.04
DRUGA NIEDZIELA WIELKANOCNA.
Do MBNP z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze zdrowie i bł. Boże z ok. 30 rocz. sakramentu
małżeństwa pp. Urszuli i Jerzego oraz bł. Boże dla dzieci.
Grabczok Do Boskiej Opatrzności o zdrowie i opiekę Bożą dla rodzin Kołodziej, Świec i Molek.
Do MB Fatimskiej i św. Józefa z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze potrzebne łaski zdrowie, opiekę i
bł. Boże w rodzinie i rodzinach dzieci.
Do MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze zdrowie, opiekę i bł. Boże z ok. 18 rocz. ur. Marko Świerc.
Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego.

Poniedziałek 24.04
Św. Wojciecha, bp i męczennika.
7.00 Za †† ojca Henryka w 3 rocz. śm., jego żonę Jadwigę, z pokrewieństwa z obu stron.
18.00 Do Bożej Opatrzności MBNP i Wszystkich Świętych z podziękowaniem za odebrane łaski z
prośbą o dalszą opiekę i zdrowie w rodzinie Anny i Jerzego
Wtorek
25.04
Św. Marka, ewangelisty. Procesja o urodzaje.
7.00 Za †† Norberta Kupkę, żonę Anielę, rodziców z obu stron oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
18.00 Procesja i msza św. w intencji rolników o dobre urodzaje i pogodę.
Środa
26.04
.
7.00 W I-szą rocz. śm. brata Herberta Patrzek.
Czwartek
27.04
7.00
Za †† rodziców Łucję i Franciszka, Marię i Ryszarda, brata Konrada, szwagrów Alojza, Wernera,
Kazimierza, Pawła i z pokrewieństwa.
17.00 Za †† Marka Jeger w dniu ur., brata Marcina, ojca Stanisława Cebula, rodziców Antoniego i Elżbietę
Jeger, szwagra Huberta, z pokrewieństwa.
Piątek
28.04
7.00 Za †† Herberta Patrzek z ok. rocz. śm., szwagierkę Cecylię Polok, rodziców, rodzeństwo i
dusze w czyśćcu cierpiące.
17.00 Grabczok Za †† matkę Łucję Jendryca w 7 rocz. śm., ojca Wiktora, szwagra Karola, dziadków z obu
stron oraz z pokrewieństwa Jendryca i Krawiec.
Sobota
29.04
Św. Katarzyny Sieneńskiej, dziewicy i Doktora Kościoła.
7.00 Za †† ojca Rudolfa w 11 rocz. śm., dziadków Jadwigę i Jana, chrzestnego Reinholda,
z pokrewieństwa Świerc i Torka.
16.30 Grabczok W 30 dzień śm. Weroniki Sczepurek
ccon.
W 30 dzień śm. Doroty Michaś
ccon.
W 30 dzień śm. Krystyny Cyrys - Szafraniec
18.00 Za †† męża i ojca Ludwika w 7 rocz. śm, jego siostrę Marię, rodziców Genowefę i Franciszka,
jego teściów Mariannę i Tadeusza oraz z pokrewieństwa.

Niedziela 30.04
TRZECIA NIEDZIELA WIELKANOCNA.
7.30 Za †† Zofię Baldy, rodzeństwo i dusze w czyśćcu cierpiące.
9.15 Grabczok Do Boskiej Opatrzności i MBNP z podziękowaniem za otrzymane łaski
z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i bł. Boże w rodzinie Kuczera.
10.30 Do Anioła Stróża z ok. I-szej rocz. chrztu i ur. Stanisława Kownackiego – o bł. Boże i
opiekę w rodzinie.
======================================================================

OGŁOSZENIA: Bóg zapłać za sprzątanie świątyni. W tym tygodniu zapraszam:
Zofia Pilarczyk, Elżbieta Szczepańska, Edyta Ciurlok, Ewelina Ratuszny
Bóg zapłać za dyżur różańcowy róży Św. Barbary, w tym tygodniu: Św. Łucji – przełożona p. Urszula Kałuża.
Za chwilę przed kościołem składamy ofiary na pomoc Syrii - Aleppo.
Zapraszam na nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego godz. 15.00.
Jutro o godz. 19.00 spotkanie Duszpasterskie Rady Parafialnej.
We Wtorek św. Marka – zapraszam na procesję ku jego czci i modlitwy o dobrą pogodę i urodzaje. Procesja do Krzyża
gminnego na skrzyżowaniu Opolskiej i Łubniańskiej, po procesji w tej intencji msza św.
We Wtorek także kolejne spotkanie dzieci pierwszo-komunijnych od godz. 17.00, tym razem będzie krótsze do
rozpoczęcia procesji.
W Czwartek msza szkolna o godz. 17.00. Po mszy szkolnej spotkanie dla młodzieży klasy II gimnazjalnej.
W Sobotę rodzice dzieci komunijnych sprzątają przy kościele.
W Niedzielę 30 kwietnia spotkanie młodzieży diecezji w Jemielnicy. Natomiast 1 maja spotkanie w Jemielnicy rodzin.
Liturgia w tym tygodniu wspomina: jutro Uroczystość św. Wojciecha, we Wtorek św. Marka, w Sobotę św. Katarzynę.

INTENCJE MSZALNE – PORZĄDEK NABOŻEŃSTW
od 30 kwietnia do 7 maja 2017 roku.
Niedziela
7.30
9.15
10.30

30.04
TRZECIA NIEDZIELA WIELKANOCNA.
Za †† Zofię Baldy, rodzeństwo i dusze w czyśćcu cierpiące.
Grabczok Do Boskiej Opatrzności i MBNP z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i
bł. Boże w rodzinie Kuczera.
Do Anioła Stróża z ok. I rocznicy chrztu Stanisława Kownackiego – o bł. Boże i opiekę w rodzinie.

Poniedziałek 01.05
7.00 Za †† rodziców Tomasza i Cecylię Sosna, ciotkę Marię, bratową Krystynę i dusze w czyśćcu
cierpiące.
18.00 Za †† matkę Edeltraudę Wiesner, ojca Józefa, dziadków Wiktorię i Norberta Wiesner, Agatę i
Karola Kinert, z pokrewieństwa Wiesner i Kinert. Nabożeństwo majowe.
Św. Atanazego, bp i Doktora Kościoła.
Wtorek
02.05
7.00 Za †† matkę Klarę, jej męża Jana, z pokrewieństwa z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące.
18.30 Nabożeństwo majowe.
Środa
03.05
Uroczystość NMP Królowej Polski.
7.30 Za †† męża i ojca Antoniego Bort, rodzeństwo, rodziców Bort i Pogrzeba, dziadków Wiktora Kaniut i
2 żony Martę i Annę, 4 synów, 2 córki, z pokrewieństwa Pogrzeba, Matros, Kaniut i Wosz, poległych
na wojnach i dusze w czyśćcu cierpiące.
9.15 Grabczok Za †† męża i ojca Antoniego Prudlo w rocz. śm., jego rodziców i z rodziny Prudlo.
10.30 O światło Ducha św. na czas egzaminów maturalnych: Paulina Bagińska, Monika Narowska,
Adrian Pogrzeba, Beata Wodarz, Malwina Papiewis, Robert Niedworok.
Czwartek
04.05
Św. Floriana, męczennika.
7.00 Za † ojca Eryka, jego rodziców siostrę teściów oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
17.00 Do św. Floriana za druhów OSP Brynica, o potrzebne łaski i opiekę. Nabożeństwo majowe.
05.05
Pierwszy Piątek miesiąca.
Piątek
7.00 W intencji czcicieli NSPJ.
17.00 Grabczok Za †† męża i ojca Wilhelma Emmerling, rodziców Martę i Ryszarda, trzech
szwagrów, Łucję i Piotra Kurtz, brata Huberta oraz z pokrewieństwa z obu stron.
18.00 Nabożeństwo majowe.
18.30 Za †† syna i brata Denisa Czech w 6 rocz. śm.
Sobota
06.05
Św. Ap. Filipa i Jakuba.
15.30 Nabożeństwo majowe na Mańczoku.
18.00 Do Bożej Opatrzności i MB z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i bł.
Boże w rodzinie. Nabożeństwo majowe.

Niedziela 07.05
CZWARTA NIEDZIELA WIELKANOCNA.
7.30 Za †† męża i ojca Huberta Mateja z ok. ur., rodziców Agnieszkę i Józefa oraz
wszystkich z rodziny.
9.15 Grabczok Do Św. Floriana za wszystkich żyjących i zmarłych druhów OSP Grabczok.
10.30
15.00 Nabożeństwo majowe na Studzionce – prowadzi Parafia Brynica.
======================================================================

OGŁOSZENIA: Bóg zapłać za sprzątanie świątyni. W tym tygodniu zapraszam:
Sylwia Hanusik, Gizela Moch, Adelajda Patrzek, Sonia Jendryca
Bóg zapłać za dyżur różańcowy róży Św. Łucji, w tym tygodniu: Jezusa Miłosiernego – przełożona p. Bernadetta Sówka.
Jutro rozpoczynamy nowy miesiąc Maj i nabożeństwa majowe – zapraszam na pierwsze nabożeństwo po wieczornej mszy św.
We Wtorek spotkanie dla dzieci komunijnych o godz. 17.00, a nabożeństwo majowe o godz. 18.30.
W Środę uroczystość NMP Królowej Polski – msze św. w porządku niedzielnym, na sumie modlimy się z tegorocznymi maturzystami
o światło Ducha Św. na czas egzaminów.
W Czwartek msza szkolna o godz. 17.00 – modlimy się z druhami strażackimi. Po mszy spotkanie dla młodzieży klasy I gimnazjalnej.
W tym tygodniu pierwszy Czwartek, Piątek i Sobota miesiąca, zapraszam do sakramentów św. spowiedzi i komunii św. wynagradzające
Sercu Jezusowemu. Okazja do spowiedzi przed każdą mszą św. Dzieci i młodzież zapraszam w Czwartek od godz. 16.00.
W Piątek do południa odwiedziny chorych, wieczorna msza św. o godz. 18.30 poprzedzona nabożeństwem majowym.
W Sobotę spotkanie dla młodzieży przed bierzmowaniem o godz. 9.30 w kościele w Łubnianach.
W Sobotę zapraszam na nabożeństwo majowe na Mańczok o godz. 15.30.
Również w Sobotę święcenia diakonatu w seminarium – proszę o modlitwę w intencji nowych diakonów.
Przyszła Niedziela rozpoczyna tydzień modlitw o powołania kapłańskie i zakonne. Kolekta przeznaczona na potrzeby Kurii i
Seminarium. Na nabożeństwo majowe zapraszam na Studzionkę o godz. 15.00 – przewodniczy nasza Parafia.
Grabczok: Nabożeństwa majowe: w tygodniu o godz. 18.30 w Niedziele o godz. 14.00.

Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa
ks. Bogusław Nadolski TChr
Pieśń zwycięstwa
Nie ma bardziej radosnego zwiastowania niż zapewnienie samego Chrystusa:
„Zmartwychwstałem”. W sercu i na wargach rozbrzmiewa spontaniczne Alleluja Chwalcie Jahwe, wysławiajcie Go razem ze mną. Alleluja to śpiew radości ludzi
odkupionych, a więc nas wszystkich. To pieśń zwycięstwa nadaje podstawową tonację
liturgii dzisiejszej uroczystości, stanowi jej cantus firmus.
Zmartwychwstały kładzie w dniu dzisiejszym na każdym z nas swoją rękę,
przekazując nam swoje zwycięstwo nad śmiercią i otwierając dostęp do nowego życia,
by było ono ciągle przedostatecznym powstawaniem z martwych i życiem w światłości
Zmartwychwstałego, inspirowane przez Ducha Boga Ojca i Syna Bożego. To On
wskrzesił Chrystusa z martwych i podobny proces kontynuuje w nas.
Jezus pośrodku nas
Radosne Alleluja motywowane jest faktem, że każda Eucharystia – misterium
śmierci i zmartwychwstania Chrystusa – zanurza uczestników w Zmartwychwstałym i
staje się źródłem odrodzenia, nowej młodości – odnowieniem młodości każdego
wierzącego z osobna. Chrystusowe misterium przedstawiamy Bogu kierującemu
historią zbawienia. Jezus jest pośrodku nas, kiedy dzielimy się Jego słowem i jesteśmy
uczestnikami jego Uczty.
Zbawcze działanie Chrystusa Zmartwychwstałego ogarnia nas nową nadzieją.
Pragniemy, by ta nadzieja w mocy Ducha Świętego doprowadziła do ostatecznego
zmartwychwstania i radości nieba.
Jesteśmy uczniami Jezusa, który żyje
„Błogosławiony Bóg i Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa, który przez
zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa w swoim wielkim miłosierdziu zrodził nas na
nowo do żywej nadziei, do dziedzictwa niezniszczalnego, nietkniętego i trwałego,
zachowanego dla was w niebiosach” (1 P 1,3-4).
Wyznając i świętując zmartwychwstanie Jezusa, możemy mówić, że jesteśmy
uczniami Jezusa, który żyje (Dz 25,19). Wyrazem radości jest szczególnie serdeczny
pocałunek pokoju. Pozdrówmy się wzorem naszych prawosławnych braci: Chrystus
zmartwychwstał – Prawdziwie powstał. Alleluja!
Rozważanie słowa Bożego ubogacone jest w dniu dzisiejszym przez
charakterystyczny śpiew, zwany sekwencją. Autor tekstu z X w. pokazuje swoisty
pojedynek (duellum) na życie i śmierć pomiędzy Chrystusem i jego Przeciwnikiem – i
paradoksalne zwycięstwo. Umierając, zwyciężył. „Wódz życia poległ, a dziś króluje
żywy”.
Blask chwały Zmartwychwstałego
Duży nacisk położony jest na świadectwo o zmartwychwstaniu. Maria wyznaje:
„Widziałam blask chwały Zmartwychwstałego, żywego Pana, pusty grób, aniołów jako
świadków, chusty i odzież.” Wielkanocna sekwencja akcentuje mocno Chrystusowe
zwycięstwo: „Wódz życia”, „królowanie”, „Król”, „Zwycięzca”.
To szczególne uwypuklenie Chrystusa jako Zwycięzcy znajduje swoje odbicie
również w liturgii prawosławnej, a zwłaszcza w symbolice częstokroć umieszczanych
na ikonach znaków „IC XC” („Jezus Chrystus”) oraz „NI KA” („zwycięża”).

